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KORTFATTAD MOTIVERING

Icke-professionella investerare erbjuds allt fler typer av investeringsprodukter när de 
överväger att göra en investering. Dessa produkter erbjuder ofta särskilda 
investeringslösningar för icke-professionella investerares behov, men de är ofta komplexa och 
svårbegripliga. Den information investerare i dag får om sådana investeringsprodukter är inte 
samordnad och hjälper ofta inte icke-professionella investerare att jämföra olika produkter 
eller att förstå deras särdrag. Följaktligen har icke-professionella investerare ofta gjort
investeringar med risker och kostnader som de inte insåg hela vidden av, och har då ibland 
åsamkats oförutsedda förluster.

Kommissionen har därför rätt när den hävdar att det för att förhindra avvikelser är nödvändigt 
att på unionsnivå införa enhetliga transparensbestämmelser som gäller för alla aktörer på 
marknaden för investeringsprodukter. För att kunna harmonisera faktablads utformning och 
innehåll krävs det en förordning som säkerställer att det för dessa dokument införs en 
gemensam standard på ett sådant enhetligt sätt. En förordnings direkt tillämpliga regler bör 
säkerställa att alla aktörer på marknaden för investeringsprodukter omfattas av samma krav. 
Detta torde säkerställa enhetlig information, genom att förhindra olikartade nationella krav 
vid införlivandet av ett direktiv. En förordning är också lämplig för att se till att alla som 
säljer investeringsprodukter omfattas av enhetliga krav, när faktablad tillhandahålls till icke-
professionella investerare.

Ur konsumentskyddshänseende bör man först betona att investeringsprodukter är mycket 
komplicerade för många människor och därför krävs ett visst skydd. I regel är människor 
medvetna om konsekvenserna av transaktionen, de informerar sig och söker rådgivning. 

Konsumentens möjligheter att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i sin specifika situation 
genom individuella avtalsbestämmelser med investeringsfonden, ibland med stöd av en 
opartisk rådgivare, bör inte inskränkas genom överdrivna regleringar på EU-nivå, i synnerhet 
som de gränsöverskridande effekterna är begränsade.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter ska ta fram och 

I denna förordning föreskrivs enhetliga 
regler om formatet för och innehållet i det 
faktablad som utvecklare av 
investeringsprodukter och intermediärer 
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enhetliga regler om dess tillhandahållande 
till icke-professionella investerare.

ska ta fram och enhetliga regler om dess 
tillhandahållande till icke-professionella 
investerare.

Or. en

Motivering

Intermediärer bör vara skyldiga att lämna information, till exempel om de verkliga 
kostnaderna, sin ersättning eller de skatteregler som gäller för den berörda 
investeringsprodukten. All information som krävs för att fatta ett väl underbyggt beslut att 
investera i en produkt bör lämnas i ett enda dokument. Konsumenten bör inte vara tvungen att 
konsultera andra dokument än faktabladet för att få den information som ska offentliggöras i 
enlighet med MiFID eller direktivet om försäkringsförmedling.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsprodukter som inte 
erbjuder ett återköpsvärde eller där 
återköpsvärdet helt eller delvis inte är 
direkt eller indirekt exponerat mot 
marknadsfluktuationer.

utgår

Or. en

Motivering

Förordningens räckvidd bör inte begränsas till ”paketerade” investeringar eller 
investeringar med en (delvis) okänd avkastning. Det bör för alla spar- eller 
investeringsprodukter utan undantag finnas ett faktablad tillgängligt för konsumenterna. 
Detta är ett avgörande villkor för att konsumenterna ska få reflexen att alltid konsultera 
faktabladet, oavsett vilka spar- eller investeringsprodukter de erbjuds. 
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Inlåning med avkastning med 
föreskriven ränta.

utgår

Or. en

Motivering

Tidsbegränsad inlåning, inlåningsbevis och obligationer bör ingå i tillämpningsområdet. När 
lagstiftningen syftar till att hjälpa konsumenterna att jämföra risker och fördelar med olika 
spar- och investeringsprodukter bör det finnas ett faktablad för dem alla. Till exempel 
föreslås vissa strukturerade produkter till konsumenterna som ett alternativ till placeringar 
på bankkonton. Ett faktablad skulle finnas för strukturerade produkter, men det skulle vara 
svårt att jämföra med en placering på ett bankkonto där det inte krävs något faktablad.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Andra värdepapper som inte innefattar 
ett derivat.

utgår

Or. en

Motivering

Lagstiftningen syftar till att hjälpa konsumenterna att jämföra risker och fördelar med olika 
spar- och investeringsprodukter och därför bör det finnas ett faktablad för dem alla. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Tjänstepensionsordningar som 
omfattas av direktiv 2003/41/EG eller 

utgår
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direktiv 2009/138/EG.

Or. en

Motivering

Det är fortfarande viktigt att konsumenterna lätt förstår riskerna och den troliga utvecklingen 
av deras tjänstepensioner.  De behöver också veta vilka finansiella risker de redan är 
exponerade för i syfte att kunna diversifiera sina besparingar och investeringar. Information 
om tjänstepensionerna behövs i detta syfte för att möjligöra en lämplig riskspridning och en 
korrekt bedömning av vad konsumenterna verkligen kan förvänta sig för att kompensera 
inkomstminskningen när de går i pension.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) investeringsprodukt: en investering där 
– oberoende av produktens rättsliga form –
det belopp som ska betalas tillbaka till 
investeraren är beroende av fluktuerande 
referensvärden eller avkastningen på en 
eller flera tillgångar som inte köps direkt 
av investeraren.

(a) investeringsprodukt: varje investerings-
eller sparprodukt som marknadsförs till 
icke-professionella investerare, oberoende 
av produktens rättsliga form.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 2 a–d ska tillämpningen av denna förordning inte begränsas till 
”paketerade” investeringar där investeraren är exponerad för fluktuationer i tillgångar som 
inte är direkt tillgängliga för förvärv av investeraren.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) person som säljer: en person som ger 
råd om en investeringsprodukt till en icke-
professionell investerare eller som agerar 
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som intermediär för en icke-professionell 
investerares investering.

Or. en

Motivering

Den person som säljer investeringsprodukten definieras inte i förslaget till förordning. 
Begreppet försäljning ör för snävt eftersom vissa intermediärer inte ”säljer” 
investeringsprodukten utan skapar kontakten mellan konsumenten och utvecklare (t.ex. ett 
försäkringsbolag).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen på valfri webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare.

För varje investeringsprodukt som denne 
utvecklar ska en utvecklare av 
investeringsprodukter upprätta ett faktablad 
i enlighet med de krav som föreskrivs i 
denna förordning och offentliggöra 
handlingen tillsammans med prospektet, 
om ett prospekt offentliggörs, och 
åtminstone på sin webbplats, innan 
produkten får säljas till icke-professionella 
investerare. Faktabladet ska vid behov 
kompletteras av distributören. 

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att överallt där prospektet offentliggörs och finns tillgängligt för icke-
professionella investerare bör även faktabladet, åtminstone utvecklarens del av det, finnas 
tillgängligt. Det vore önskvärt att alla faktablad är lättåtkomliga på en officiell webbplats för 
tillsynsmyndigheten.

Föredraganden anser att utvecklaren ska ha en generell skyldighet att utarbeta ett faktablad. 
Utvecklarens uppgifter bör dock kompletteras med uppgifter från distributören. 
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Faktabladet ska inte innehålla något 
marknadsföringsmaterial eller någon 
investeringsrekommendation, och ska 
vara ett fristående dokument, klart åtskilt 
från allt marknadsföringsmaterial.

Or. en

Motivering

Faktabladet ska inte innehålla något marknadsföringsbudskap eller någon 
investeringsrekommendation, men detta framgår inte tydligt i förslaget till förordning. 
Eftersom det inte är säkert att alla faktablad kommer att bli föremål för ett 
förhandsgodkännande av en behörig myndighet innan de sprids måste denna bestämmelse 
vara så exakt som möjligt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktabladet ska vara avfattat på det
officiella språket – eller ett av de officiella 
språken – i den medlemsstat där produkten 
säljs, eller på ett språk som godtas av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstaten, eller ska översättas till 
något av dessa språk om det har avfattats 
på ett annat språk.

Faktabladet ska vara avfattat på de
officiella språken, eller det officiella språk 
som talas i den del av den medlemsstat där 
produkten distribueras, eller på ett annat 
språk som godtas av de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstaten om 
detta språk talas i den del av 
medlemsstaten där investeringsprodukten 
distribueras, eller ska översättas till något 
av dessa språk om det har avfattats på ett 
annat språk.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att det är mycket viktigt att faktabladet kan förstås av den allmänhet 
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som intermediären riktar sig till. Den föreslagna artikel 7 kan därför vara problematisk: 
formuleringen kan leda till att faktabladet överlämnas till en icke-professionell investerare på 
ett språk som inte förstås (väl) av konsumenten.  

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten 
innebär och riskerna med denna. Du 
rekommenderas att läsa det så att du kan 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.”

”Detta faktablad innehåller basfakta om 
denna investeringsprodukt. Faktabladet är 
inte reklammaterial. Det är information 
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att 
förstå vad en investering i produkten 
innebär och riskerna och kostnaderna med 
denna. Du rekommenderas att läsa det så 
att du kan fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut.”

Or. en

Motivering

Kostnaderna är ett viktigt kriterium vid valet av investeringsprodukt. Förklaringen under 
titeln på faktabladet är viktig för att höja konsumentens medvetenhet och kostnaderna bör 
därför anges i denna förklaring. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) närmare uppgifter om 
försäkringsförmåner, om 
investeringsprodukten erbjuder sådana,

iv) resultatscenarier, om detta är relevant 
med hänsyn till produktens art; när 
resultatscenarier offentliggörs bör 
faktabladet ange det värsta tänkbara 
scenariot; andra offentliggjorda scenarier 
måste vara sannolika,

Or. en
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Motivering

Strukturerade produkter är ofta utformade för att erbjuda en möjlighet till hög men 
orealistisk avkastning. När tre scenarier offentliggörs utan någon indikation på deras 
sannolikhet, förstår konsumenten att sannolikheten för varje scenario är densamma. Denna 
presentation gör det dessutom möjligt att utnyttja en väl känd tendens, det vill säga att 
övervärdera det positiva eller mest attraktiva resultatet. När resultatscenarier offentliggörs 
bör därför hänsyn tas till deras sannolikhet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning.

ii) om investeringsprodukten omfattas av 
en kompensations- eller garantiordning
som anger vilka risker som täcks av 
ordningen och vilka risker som inte gör 
det.

Or. en

Motivering

Det skydd som ges genom en kompensations- eller garantiordning kan se ut på olika sätt: 
system för ersättning till investerare skyddar konsumenten mot förlust av instrumentet genom 
värdepappersföretaget, inte mot finansiella förluster på grund av volatiliteten i den 
underliggande tillgången eller insolvens hos emittenterna av dessa underliggande tillgångar. 
Förordningen bör vara precisare för att undvika missbruk av bestämmelsen.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader.

(f) I ett avsnitt med titeln ”Vilka är 
kostnaderna?”: alla investeringsproduktens 
kostnader, som ska omfatta investerarens 
direkta och indirekta kostnader, inbegripet 
sammanfattande indikatorer på dessa 
kostnader.
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Or. en

Motivering

Kostnaderna måste offentliggöras, oavsett om de är direkta (såsom inträdesavgifter eller 
årliga förvaltningsavgifter) eller indirekta (såsom kostnaderna för själva strukturen i en 
strukturerad produkt). Det TER-mått (totalkostnadsmått) som för närvarande tillämpas av 
emittenter av UCITS omfattar inte alla kostnader som bärs av UCITS. De kostnader som 
anges av utvecklaren bör presenteras som maxkostnader och de kostnader som faktiskt ska 
betalas bör fastställas i distributörens del av faktabladet.  Konsumenterna behöver 
informeras om det verkliga värdet på den strukturerade delen (som omfattar 
derivatprodukterna) av den strukturerade produkten.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat.

(g) I ett avsnitt med titeln ”Tidigare 
resultat?”: investeringsproduktens tidigare 
resultat, om detta är relevant med tanke på 
produktens natur och hur länge resultat 
förelegat. Tidigare resultat ska endast 
offentliggöras med vederbörliga 
varningar att det inte är en tillförlitlig 
indikator för framtida värdeutveckling. 
Om investeringsstrategin hänvisar till ett 
referensvärde ska referensvärdets 
värdeutveckling offentliggöras 
tillsammans med investeringsproduktens 
utveckling.

Or. en

Motivering

Tidigare resultat kan vara missvisande. En produkt som har haft en hög avkastning under en 
”bubbla” kan vara missvisande. Tidigare resultat ska endast offentliggöras med vederbörliga 
varningar om att det inte är en indikation på hur investeringen kommer att utvecklas i 
framtiden. Utvecklare kan inte fritt fastställa vilken period de kommer att beakta när de 
offentliggör tidigare resultat. Annars skulle de välja den period som är mest fördelaktig för 
dem och ingen harmonisering blir möjlig. Perioden bör fastställas genom delegerade akter.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I förekommande fall ska 
intermediären specificera 
(a) kostnaden för investeringsprodukten 
när personen är intermediär,
(b) de provisioner, retrocessioner och 
andra förmåner som är förknippade med 
transaktionen och som betalas av 
utvecklaren eller en tredje part i enlighet 
med direktiv 2004/39EG och direktiv 
2002/39/EG,
(c) skattereglerna för 
investeringsprodukten i den medlemsstat 
där intermediären aktivt distribuerar eller 
ger rådgivning om investeringsprodukten.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 5 bör utvecklaren vara skyldig att utarbeta faktabladet men 
distributören bör också bidra till att komplettera utvecklarens del.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
23 som anger närmare uppgifter om 
presentationen av och innehållet i var och 
en av de uppgifter som avses i punkt 2, 
presentationen av och närmare uppgifter i 
annan information som produktutvecklaren 
kan införa i faktabladet och som avses i 
punkt 3, samt närmare uppgifter om det 
gemensamma format och den 
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gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden. 

gemensamma symbol som avses i punkt 4. 
Kommissionen ska ta hänsyn till 
skillnaderna mellan investeringsprodukter 
och icke-professionella investerares 
förmåga, liksom investeringsprodukters 
egenskaper som gör det möjligt för icke-
professionella investerare att välja mellan 
olika underliggande investeringar eller 
andra alternativ som produkten erbjuder, 
inklusive om detta val kan göras vid olika 
tidpunkter eller ändras i framtiden. Innan 
delegerade akter antas ska kommissionen 
genomföra vederbörliga konsumenttester 
för att välja de åtgärder som är mest 
lämpliga för konsumenterna.

Or. en

Motivering

Under utarbetandet av kommissionens förordning om basfakta för UCITS genomfördes 
omfattande tester med verkliga konsumenter innan faktabladets slutliga layout antogs. 
Samma metod bör följas vid utformningen av faktabladet. Att testa det planerade faktabladets 
faktiska effekter för konsumenterna är nyckeln till framgång, särskilt när det gäller 
utformningen av layouten eller offentliggörandet av riskerna.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av 
investeringsprodukter beaktas. De 
europeiska tillsynsmyndigheterna ska 
överlämna sina förslag till tekniska 
tillsynsstandarder till kommissionen senast 
[…].

I förslaget till tekniska tillsynsstandarder 
ska de olika typerna av 
investeringsprodukter beaktas. 
ESA-myndigheterna ska utföra 
vederbörliga konsumenttester för att 
fastställa bästa metod och beräkningssätt 
enligt (a) och (b) för icke-professionella 
investerare. De europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska överlämna sina 
förslag till tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast […].

Or. en
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Motivering

Under utarbetandet av kommissionens förordning om faktablad för UCITS genomfördes 
omfattande tester med verkliga konsumenter innan faktabladets slutliga layout antogs. 
Samma metod bör följas vid utformningen av faktabladet. Att testa det planerade faktabladets 
faktiska effekter för konsumenterna är nyckeln till framgång, särskilt när det gäller 
utformningen av layouten eller offentliggörandet av riskerna

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit till följd 
av användningen av informationen i 
faktabladet, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

2. Om en icke-professionell investerare 
styrker att en förlust uppkommit och att
informationen i faktabladet var felaktig 
eller missvisande, ska utvecklaren av 
investeringsprodukten bevisa att 
faktabladet har upprättats i enlighet med 
artiklarna 6, 7 och 8 i denna förordning.

Or. en

Motivering

En konsument kan i allmänhet inte bevisa att en förlust faktiskt uppkommit på grund av ett 
faktablad som inte uppfyller kriterierna. Om konsumentens investeringsbeslut baseras på 
faktabladet och om informationen i faktabladet är felaktig eller missvisande ska bevisbördan 
bäras av utvecklaren av det felaktiga eller missvisande faktabladet. Detta innebär att 
utvecklaren inte kommer att vara skyldig att kompensera förlusten om denne kan bevisa att 
förlusten inte uppkommit till följd av användningen av informationen i faktabladet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 

1. En person som säljer en 
investeringsprodukt till icke-professionella 
investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten 
genomförs. När en investering 
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genomförs. rekommenderas eller förespråkas för en 
kund ska faktabladet utan dröjsmål 
tillhandahållas kunden.

Or. en

Motivering

När det gäller frågan om när intermediären ska tillhandahålla faktabladet beaktar inte första 
stycket i artikel 12 det faktum att ett råd eller en enkel rekommendation ofta utfärdas vid ett 
annat tillfälle än transaktionen. Råd eller rekommendationer bör inte ges utan att hänvisa och 
tillhandahålla faktabladet. Det är väl känt att ett investeringsbeslut fattas omedelbart efter 
det att en rekommendation utfärdas. Detta är en av de första erfarenheterna som en säljare 
gör. Om faktabladet inte lämnas samtidigt som rekommendationen försvagas dess effektivitet 
dramatiskt.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får en 
person som säljer en investeringsprodukt 
tillhandahålla faktabladet till den icke 
professionella investeraren omedelbart 
efter det att transaktionen genomförts, om

utgår

(a) den icke-professionella investeraren 
väljer att genomföra transaktionen med 
hjälp av teknik för 
distanskommunikation, om
(b) tillhandahållandet av faktabladet i 
enlighet med punkt 1 inte är möjligt, och
(c) om den person som säljer 
investeringsprodukten har informerat den 
icke-professionella investeraren om detta.

Or. en

Motivering

 Föredraganden är bekymrad över undantaget till skyldigheten att lämna faktabladet före 
transaktionen när transaktionen genomförs med hjälp av teknik för distanskommunikation. 
Detta undantag skapar ett stort kryphål i förordningen om faktablad. Om vi anser att 
faktabladet är nödvändigt för att man ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut bör det 
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inte vara möjligt att investera utan att ha kunnat att läsa det. Att läsa faktabladet efter 
investeringen skyddar inte kunden om inte förordningen garanterar en ångerrätt.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om på varandra följande transaktioner 
avseende samma investeringsprodukt 
genomförs för en icke-professionell 
investerares räkning enligt anvisningar som 
denne givit till den person som säljer 
investeringsprodukten före den första 
transaktionen, ska skyldigheten att 
tillhandahålla ett faktablad enligt punkt 1 
gälla endast den första transaktionen.

3. Om på varandra följande transaktioner 
avseende samma investeringsprodukt 
genomförs för en icke-professionell 
investerares räkning enligt anvisningar som 
denne givit till den person som säljer 
investeringsprodukten före den första 
transaktionen, ska skyldigheten att 
tillhandahålla ett faktablad enligt punkt 1 
gälla endast den första transaktionen, 
såvida faktabladet inte har uppdaterats 
eller det har gått mer än sex månader 
sedan den första transaktionen.

Or. en

Motivering

Om det har gått lång tid sedan faktabladet lämnades eller om faktabladet har uppdaterats bör 
det första tillhandahållandet av faktabladet inte betraktas som tillräckligt för nya 
transaktioner.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt. 

1. Den person som säljer en 
investeringsprodukt ska tillhandahålla 
faktabladet till icke-professionella 
investerare kostnadsfritt. Den berörda 
personen måste kunna bevisa att 
faktabladet har tillhandahållits i enlighet 
med bestämmelserna i denna förordning.
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Or. en

Motivering

I många fall som lämnats över till det danska tvistlösningssystemet för investeringstjänster är 
det oklart om en motsvarighet till faktabladet (basfakta för UCITS eller den danska 
motsvarigheten för andra investeringsprodukter) har tillhandahållits eller inte. Det är därför 
viktigt att det är intermediären som ska bevisa att faktabladet har tillhandahållits i enlighet 
med bestämmelserna i förordningen. 

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om faktabladet tillhandahålls på annat 
varaktigt medium än papper eller på en 
webbplats, ska på begäran ett 
pappersexemplar kostnadsfritt 
tillhandahållas icke-professionella 
investerare. 

3. Om faktabladet tillhandahålls på annat 
varaktigt medium än papper eller på en 
webbplats, ska på begäran ett 
pappersexemplar kostnadsfritt 
tillhandahållas icke-professionella 
investerare. Ett pappersexemplar ska 
också lämnas gratis när investeringen 
rekommenderas eller när intermediären 
tillhandahåller sina tjänster personligen.

Or. en

Motivering

I enlighet med artikel 12.1 bör faktabladet tillhandahållas i god tid innan en transaktion 
avseende investeringsprodukten genomförs. När investeringen rekommenderas personligen 
eller när investeringsordern överlämnas personligen, till exempel i en bank eller i 
intermediärens lokaler, ska faktabladet lämnas i pappersform.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 22 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sanktioner och åtgärder som vidtagits mot 
överträdelser som avses i artikel 19.1 ska 
offentliggöras utan onödigt dröjsmål, 
inbegripet åtminstone uppgifter om typen 

Sanktioner och åtgärder som vidtagits mot 
överträdelser som avses i artikel 19.1 ska 
offentliggöras utan onödigt dröjsmål, 
inbegripet åtminstone uppgifter om typen 
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av överträdelse av denna förordning och 
om de ansvariga personernas identitet, 
såvida inte ett sådant offentliggörande 
allvarligt skulle hota finansmarknaderna.

av överträdelse av denna förordning och 
om de ansvariga personernas identitet.

Om ett offentliggörande skulle åsamka de 
berörda parterna oproportionell skada, 
ska de behöriga myndigheterna 
offentliggöra sanktionerna eller 
åtgärderna utan att lämna ut namn.

Or. en

Motivering

Undantagen för offentliggörandet av sanktioner bör strykas. De överträdelser som avses i 
artikel 19.1 är inte av sådan art att deras offentliggörande allvarligt skulle kunna hota 
finansmarknaderna. Så länge namnen på de dömda utvecklarna eller intermediärerna inte 
offentliggörs kommer den avskräckande verkan aldrig att kunna förhindra olaglig praxis och 
det kommer alltid att löna sig att begå brott.


